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ALBEA 
Branża: Opakowania 
 

• Opakowania i pakowanie kosmetyków 
• Zatrudnienie powyżej 15 000 pracowników globalnie 
• $1,5 miliarda obrotu rocznie 
• 39 zakładów produkcyjnych w 16 krajach 

 

Wyzwania, przed którymi stanęła firma: 
 

• 25% tempo odświeżania produktów 
• 50% zmienność popytu 
• 1-tygodniowe oczekiwanie czasów realizacji 
• Presja na minimalizowanie wielkości serii 

 
Projekt 1: 

• Zakład w Le Tréport (Francja) 
• Produkcja zapachów perfumeryjnych oraz pompek do balsamów 
• Podstawowy cel: wymierna redukcja czasu realizacji Leadtime 
• Data rozpoczęcia: 2015 
• Data poszerzenia wdrożenia: 2018 (pompy do balsamów) 
• Osiągnięte rezultaty: 

o Redukcja czasu realizacji Leadtime z 8 tygodni do 3 tygodni 
o Pozyskanie dodatkowego biznesu dzięki przyspieszeniu produkcji 
o Redukcja wartości magazynowanego zapasu o 35% w ciągu 6 miesięcy 
o Koniec braków komponentów w momencie zwalniania zleceń 

produkcyjnych 
o Wzrost terminowych dostaw do klienta z poziomu 60% do 95% (OTIF) 

 

 

„Firma postanowiła wykorzystać rozwiązania Demand 
Driven w połączeniu z narzędziami Lean w zakresie 

optymalnego pod przepływ layoutu zakładu” 
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Projekt 2: 
• Zakład w Bottanuco (Włochy) 
• Produkcja butelek oraz tuszów do rzęs 
• Podstawowy cel: 

o Redukcja czasu realizacji Leadtime oczekiwana przez głównego klienta 
• Data rozpoczęcia: 2018 
• Fazy wdrożenia: 

o Q1 2018 – uruchomienie metody DDMRP na częściach zakupowych 
o Q3 2018 – uruchomienie metod Demand Driven na półproduktach 

• Osiągnięte rezultaty w zakresie czasu realizacji Leadtime: 
o Stan początkowy: LT 14 tygodni jako całkowity czas realizacji 
o Faza pierwsza: LT 12 tygodnie dzięki buforowanie części zakupowych 
o Faza druga: LT 10 tygodni dzięki dopasowaniu zdolności do popytu 
o Faza trzecia: LT 4-6 tygodni po wdrożeniu DDMRP na półfabrykatach 

 
• Całkowita redukcja czasu realizaji to 10 tygodni w ciągu maksymalnie 6 miesięcy. 

 
 
Napotkane problemy i rekomendacje ich rozwiązywania: 
 
Problem Rozwiązanie 

Wysoka zmienność popytowa na 
półfabrykatach 

Strategiczne pozycjonowanie u dołu łańcucha 
dostaw na wyrobach gotowych zmniejsza 

niestabilność, koszty w zamian za korzyści 
stabilizacji planu 

Produkowanie na tych samych zasobach 
produkcyjnych indeksów buforowanych i 

niebuforowanych powoduje trudności 

Rewidowanie alokacji popytu na centrach 
produkcyjnych oraz poszerzanie zakresu 

indeksów w buforowaniu zmniejsza 
dotkliwość problemu 

Odświeżenia portfolio produktów w ofercie 
może spowodować wycofanie konkretnego 

modelu 

Wdrożenie i wzmocnienie dyscypliny procesu 
DDS&OP (Demand Driven S&OP) umożliwia 

reagowanie na czas na zmiany 



 

 

4 
 

Nauka z wdrożeń rozwiązań Demand Driven w ALBEA: 
 

1. Właściwy layout produkcji stworzony zgodnie z zasadami Lean umożliwia 
łatwiejsze buforowanie zapasem dzięki prostszym przepływom i dedykowaniu 
zasobów produkcyjnych dla indeksów buforowanych 

 
2. Jednak nieoptymalny layout nie jest żadnym dobrym powodem do opóźnienia 

uruchomienia pilota DDMRP na wybranych pozycjach 
 

3. Zastosowanie metody skracania przezbrojeń SMED i innych podobnych są 
pewnymi metodami doskonalenia i wspierania modelu Demand Driven 

 
4. DDMRP ma cechy i walory, aby stać się kamieniem węgielnym nowego, zwinnego 

łańcucha dostaw zarówno dla producenta, dostawców i klientów 
 

5. W zmiennym środowisku ciągłe dostosowywanie modelu operacyjnego do 
aktualnych i projektowanych warunków (proces DDS&OP) jest krytyczne dla 
długookresowego sukcesu firmy 

 

Rekomendacje na podstawie doświadczeń ALBEA: 
Wyzwanie Rekomendacja 

DDMRP pozornie jest bardzo proste, ale pełne 
zrozumienie metody i rozwiązań wymaga 

czasu i zaangażowania 

Zainwestuj na wstępnym etapie wdrożenia w 
szkolenia na sponsorów projektu, liderów 

projektu, członków zespołu wdrożeniowego i 
dbaj o ciągłe utrzymanie zaangażowania 

wszystkich 

Zyskanie aprobaty i błogosławieństwa Zarządu 
zabiera znacznie więcej czasu niż tylko 

przygotowanie i zaprezentowanie dobrego 
busines case 

Znajdź możliwość przygotowania i 
przeprowadzenia wdrożenia pilotażowego, a 

wtedy przedstał osiągnięte wyniki do Zarządu 

Nawet dostarzenie projektu w terminie, 
koszcie i zakresie może nie zagwarantować 

długoterminowego sukcesu 

Zadbaj zawczasu o stworzenie koalicji i 
aliansów z dyrektorami, aby mieć ich wsparcie 

w momentach próby 

Prędzej, czy później będzie potrzebna 
konkretna, profesjonalna aplikacja IT do 

planowania DDMRP i zarządzania buforami 

Planuj taką zmianę od początku – pozyskuj IT 
do projektu, wybierz rozwiązanie i pracuj nad 

integracją ze swoim ERP 
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Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane na podstawie materiałów Demand Driven Institute. 
Najnowsze studia przypadku i świadectwa wdrożeń dostępne na demanddriveninstitute.com. 
  


